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BIULETYN
WIADOMOŚCI Z URZĘDU
URZĄD MIASTA I GMINY WE FROMBORKU
ULICA MICKIEWICZA ZYSKAŁA NOWY BLASK
Oczekiwany przez kierowców remont ulicy Mickiewicza został zakończony. Z uwagi na
ograniczone środki finansowe Zarządu Dróg Powiatowych sprowadził się on do położenia na
całym jej odcinku nowej nawierzchni bitumicznej od skrzyżowania ulicy Rybackiej do skrzyżowania z ulicą Szkolną.

MIASTO I GMINA
TRZYKROTNIE NAGRODZONE
STATUETKĄ KAZIMIERZA WIELKIEGO
ZA I MIEJSCE
W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
W KATEGORII MAŁYCH MIAST
W LATACH 2003, 2004 i 2005.

Samorząd gminy Frombork uczestniczył w finansowaniu zadania przeznaczając na ten cel
kwotę 40 tys. zł z budżetu gminy. Dzięki remontowi ulica Mickiewicza stała się bezpieczniejsza,
ładniejsza i bardziej uporządkowana.

KALENDARIUM IMPREZ
Wrzesień 2013
7–8 – 56. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie „Fromborska Jesień”
15 – Dożynki Gminne

Paźdzernik 2013
„GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”
LAUREAT NARODOWEGO KONKURSU
„PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU”
W LATACH 2003, 2005, 2006.

4–6 – 44. Rajd Turystyczny Braniewska Jesień
– Święto Seniora (Frombork, Wlk. Wierzno, Jędrychowo)

Listopad 2013
09 – IV Wędrówki Fromborskie – Marsz z okazji Święta Niepodległości
10 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości

FROMBORK ŚWIĘTOWAŁ PO RAZ JEDENASTY
nale na Wzgórzu Katedralnym. Zainteresowanie publiczności
i czynny udział w przedstawieniu – tak wyglądał piątkowy wieczór na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku. Czterech podejrzanych, dwóch policjantów, narzędzie zbrodni i cała widownia
świadków!
W spektaklu wystąpili: Natalia Jakubowska, Beata Przewłocka, Marcin Tomasik, Krzysztof Bartoszewicz, Tomasz Czajka
i Piotr Boratyński.
Sztuki wystawiane w tym urokliwym miejscu, jakim jest
Wzgórze Katedralne, cieszą się już od dziewięciu lat dużym
zainteresowaniem i coraz większym powodzeniem wśród publiczności. Znakomita gra aktorów podobała się zgromadzonej
publiczności i została przez nią entuzjastycznie przyjęta. Ci, co
oglądali te wspaniałe przedstawienie, długo będą pamiętali scenerię i rewelacyjną grę aktorów.

XI Dni Fromborka od 2 do 4 sierpnia były świętem miasta, mieszkańców, Honorowych Obywateli Fromborka, zaproszonych gości i turystów, którzy postanowili spędzić w Grodzie Kopernika kilka dni. W piątkowy wieczór inauguracja jedenastych obchodów
odbyła się tradycyjnie, jak co roku, na Wzgórzu Katedralnym.
Na tegoroczne Dni Fromborka aktorzy elbląskiego Teatru
im. Aleksandra Sewruka już dziewiąty rok z rzędu zaprezentowali swój spektakl. W tym roku była to sztuka: „SZALONE NOŻYCZKI” Paula Pörtnera. Amerykańska komedia współczesna,
której akcja dzieje się w salonie fryzjerskim mistrza grzebienia
i nożyczek. Autor sztuki główną rolę powierzył publiczności. Od
jej błyskotliwości zależał rozwój wydarzeń, a w konsekwencji
również zakończenie przedstawienia. To znakomity spektakl,
przy którym licznie zgromadzona publiczność bawiła się dosko-

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

długoletnie pożycie małżeńskie: Państwo Leokadia i Wacław Jabłońscy oraz Alina i Józef Kornelukowie. W imieniu Prezydenta
RP medale wręczyli jubilatom Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
Marek Misztal wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim. Był to niezwykle wzniosły i wzruszający moment. Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne od władz samorządowych Fromborka, upominki oraz wiązanki kwiatów.

Podczas inauguracji miał miejsce niezwykły jubileusz Złotych
Godów par małżeńskich, które od pół wieku trwają przy złożonej
sobie przysiędze małżeńskiej – dla uhonorowania zgodnego i przykładnego pożycia małżeńskiego. Dwie jubileuszowe pary z miasta
i gminy Frombork zostały uroczyście uhonorowane medalami za
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Do odważnych świat należy

w których startowały jachty polskie, rosyjskie
i jeden z Niemiec, rywalizowały ze sobą w sobotni słoneczny dzień na wodach Zalewu Wiślanego. W Regatach wzięło udział 18 załóg. Jachty zostały podzielone na 3 grupy startowe według
długości. Sędzią głównym regat był Paweł Karpowicz.
Organizatorem regat był Morski Klub Żeglarski „DAL” PTTK
we Fromborku, a wykonawcą PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej

Tego wieczoru uhonorowano także trzy odważne osoby,
które zmagały się od rana tego dnia z przepłynięciem Zalewu
Wiślanego z miejscowości Piaski do Fromborka. Takiego wyczynu – przepłynięcia ponad 9-kilometrowego dystansu – podjęli się trzej śmiałkowie: Paweł Lewicki z Warszawy, Andrzej
Reginis z Braniewa oraz Maciej Michalunio z Fromborka. Pły-

waków asekurowali braniewscy strażacy, fromborska policja
oraz straż graniczna. Gratulacje, dyplomy uznania oraz upominki otrzymali z rąk Burmistrza Fromborka i Przewodniczącego
Rady Miejskiej.

w Elblągu. Współorganizatorem był Urząd Miasta i Gminy
Frombork, Starostwo Powiatowe w Braniewie, MiejskoGminny Ośrodek Kultury we Fromborku. Ta impreza to także
kolejna okazja do popularyzowania turystyki żeglarskiej jako
czynnej formy wypoczynku oraz integracja żeglarzy i lokalnej
społeczności.

VIII Międzynarodowe
Regaty o Bursztyn Miasta Kopernika
Drugi dzień obchodów święta miasta rozpoczął się od
VIII Międzynarodowych Regat o Bursztyn Miasta Kopernika,
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Promocja książki
„ORNAT Z KRWI” Krzysztofa Beśki
Podczas Dni Fromborka 3 sierpnia w restauracji Don Roberto odbyło się spotkanie autorskie
z Krzysztofem Beśką, pisarzem i dziennikarzem, zorganizowane z okazji premiery powieści „Ornat z krwi”, której akcja
rozgrywa się także we Fromborku. Spotkanie poprowadziła Bernadetta Darska, krytyczka literacka i znawczyni kryminału.

wykonawców muzyki organowej, ale i dla wszystkich wrażliwych muzycznie dusz, które w brzmieniu organów, czy fletni
Pana i cymbałów szukają spokoju i wyciszenia.
Występy artystyczne
Imprezie towarzyszyły występy zespołów muzycznych
i programy artystyczne. W sobotni i niedzielny wieczór na
scenie przy plaży miejskiej w bloku muzycznym wystąpiły
zespoły znane i lubiane: RED GUITARS, MILCZENIE OWIEC,
SEBII, STATE URGE, HARAZD, MAREK JÓZEFÓW I PRZYJACIELE oraz WARMIANKI i WĘGRZYNY. Niemałą atrakcją
okazało się widowisko musicalowo-rewiowe MUSICALOWA
GALA TEATRU BROADWAY oraz występ rosyjskiego cyrku
JUNOST z Czerniachowska. Występy artystów przyciągnęły
do siebie rzesze publiczności miejscowej i z innych powiatów. Do późnych godzin wieczornych zabawiały zgromadzoną
licznie publiczność. Nie zabrakło wspaniałej atmosfery, zabawy i tańców. Na zakończenie obchodów XI Dni Fromborka
w wieczornej scenerii wystąpiły grupy kuglarskie z widowiskowym pokazem ogniowym.

Nie zabrakło muzyki organowej
Tradycyjnie już w niedzielę w katedrze odbył się uroczysty koncert z okazji Dni Fromborka w ramach 46. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej. Wykonawcami
tego koncertu byli: Marcin Miłosz Grzegorczyk – Organy
(Polska), EVGENIYA SAMOKHINA – Cymbały (Rosja), DUMITRU HAREA – Fletnia Pana (Mołdawia). Była to z pewnością
niezwykła „uczta” dla ucha nie tylko dla koneserów muzyki
organowej, pragnących posłuchać najlepszych światowych

Festiwal Miejscowości Tematycznych Warmii i Mazur –
Miejsca z Duszą
W trakcie XI Dni Fromborka wystawiły się licznie stoiska
kulinarne, promocyjne i rzemieślnicze. Przyciągały wspaniałymi wyrobami kulinarnymi domowej roboty. To wspaniała
promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i lokalnych
walorów oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu.
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W ramach imprezy został przeprowadzony
konkurs na najaktywniejszą wieś Warmii i Mazur,
promującą się na stoiskach. Wygrała wieś Węgój
z gminy Biskupiec.
Było nam niezmiernie miło gościć na obchodach
miasta delegacje naszych miast partnerskich: z miasta
Swietłyj w Rosji i z miasta Kazlu Ruda z Litwy oraz licznie przybyłych Honorowych Obywateli Fromborka.
Organizatorami tegorocznych Dni Fromborka był Urząd Miasta i Gminy Frombork i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom za
okazane nam wsparcie i bezpośrednią pomoc w organizacji tegorocznych XI Dni Fromborka.
Jolanta Kosicka

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY WE FROMBORKU
W dniu święta Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we
Fromborku 15 sierpnia odbył się tradycyjny odpust. W tym dniu z okazji 770 rocznicy powołania do istnienia Diecezji Warmińskiej odbyła
się w Archikatedrze Fromborskiej o godz. 11 uroczysta Msza święta
dziękczynna, którą celebrował Abp Wojciech Ziemba, Arcybiskup Metropolita Warmiński wraz z Biskupami Metropolii Warmińskiej, Bisku-

pem Toruńskim oraz Wielkim Mistrzem Zakonu Krzyżackiego Bruno
Platterem.
Katedrę wypełniły tłumy wiernych. Na to ważne doroczne
święto przybyła także piesza pielgrzymka z Braniewa. Po Mszy
wszyscy udali się na jarmark ze straganami, które ciągnęły się
od ulicy Katedralnej do fromborskiego szpitala.

REMONT WE FROMBORSKIM PRZEDSZKOLU ZAKOŃCZONY
podłogach terakoty oraz wyłożenie ścian glazurą. Ponadto zostało zainstalowane nowe wyposażenie kuchni. Przeprowadzona
modernizacja poprawi warunki sanitarne oraz standard przyrządzania posiłków.

Podczas wakacyjnej przerwy trwały roboty modernizacyjne pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w samorządowym Przedszkolu „Gwiazdkowe Wzgórze” we Fromborku.
Roboty objęły wymianę instalacji elektrycznej, położenie na
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UDZIAŁ FROMBORCZANEK
W WARSZAWSKIM BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
W 23 Biegu Powstania Warszawskiego, który miał
miejsce w Warszawie 27 lipca, wzięły udział reprezentantki Fromborka z Formacji Zdrowych Serc. Bieg odbył się na dystansie 5 i 10 km.
Są to wyjątkowe zawody, organizowane co roku dla uczczenia pamięci tych, którzy polegli w 1944 roku. Wszyscy biegacze,
aby uczcić historyczną rocznicę, biegli w biało-czerwonych opaskach. Bieg Powstania to nieopisana atmosfera w historycznej
oprawie – przed startem z głośników płynęły pieśni legionów, na
trasie można było spotkać szańce oraz żołnierzy-dzieci w mundurach AK, z głośników płynęły odgłosy bombardowania.

SPORTOWY DZIEŃ ORLIKA

24 sierpnia upłynął pod znakiem sportu na fromborskim Orliku.
Zorganizowany został w tym dniu Dzień Sportu. W ramach imprezy odbyły się konkurencje: skok w dal, bieg na 60 metrów, konkurs rzutów
do kosza, mecz piłki nożnej i wyścig na rolkach.
Siła słońca napełniała baterie dzieciom, które mimo potu walecznie zmagały się z konkurencjami i swoimi rywalami. Liczyła
się zręczność, pomysłowość, szybkość oraz technika w wykonywaniu zadań przygotowanych na „Orliku”.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy - upominki. Sponsorem nagród był Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury we Fromborku. Imprezę prowadzili pracownicy
Orlika – Krzysztof Prochna i Zbigniew Żurniewicz.

Zawody wzbudziły ogromne zainteresowanie dzieci i gorący
doping rodziców i osób zgromadzonych. Wszyscy, którzy przybyli na sportową imprezę, bawili się świetnie.
Wiele dzieci biorących udział w zawodach ustanowiło swoje nowe rekordy sportowe w poszczególnych dyscyplinach.

Celem imprezy było zachęcenie młodzieży do rekreacyjnego
uprawiania różnych dyscyplin sportowych, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej, wdrażanie do aktywnego i zdrowego
spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań sportowych
oraz edukacja poprzez zabawę.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy wszystkich na kolejne zmagania sportowe.
Jolanta Kosicka
Zdjęcia: Grażyna Skowrońska
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SUKCESY FROMBORCZAN W BIEGU Z OKAZJI ŚWIĘTA LOTNICTWA
POLSKIEGO W MALBORKU
31 sierpnia odbył się I Bieg z Okazji Święta Lotnictwa Polskiego w Malborku. Nowa impreza masowa zorganizowana przez 22
Bazę Lotnictwa Taktycznego przyciągnęła 333 zawodników z całej Polski, w którym także wzięli udział fromborczanie. W biegu

na 1000 metrów chłopców (1999/1998) I miejsce zajął Konrad Przybyła z fromborskiego Gimnazjum. W biegu
głównym na dystansie 10 km Krzysztof Prochna zajął 18 miejsce
i 3 miejsce w kategorii wiekowej M-40-44.

65 LAT ISTNIENIA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH. ŚWIĘTO FROMBORSKICH DZIAŁKOWCÓW
W dalszej części uroczystości Prezes powitał także sponsorów, którzy pomogli przy organizacji „Dnia Działkowca”, działkowców oraz wielu innych zaproszonych gości.
Jednym z najważniejszych punktów sobotnich uroczystości
było wręczenie na ręce Prezesa z okazji 65 rocznicy powstania
ogrodów działkowych pucharów i dyplomów z Zarządu Krajowego PZD w Warszawie i Zarządu Okręgowego w Elblągu.

Fromborscy działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad
Zalewem” obchodzili swoje święto w sobotę 31 sierpnia. W tym roku
obchodzono również jubileusz 65-lecia powstania ogrodów działkowych we Fromborku.
Uroczystość – która miała miejsce na placu centralnym
ROD – rozpoczęła się oficjalnym powitaniem gości przez Prezesa ROD Jana Zielińskiego. Dzień Działkowca swoją obecnością zaszczycili Posłowie – Elżbieta Gelert i Wojciech Penkalski
oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek
Protas. W uroczystościach udział wzięli: Radna Sejmiku Województwa Urszula Zakrzewska, Burmistrz Braniewa Henryk
Mroziński, Burmistrz Fromborka Marek Misztal wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Hołubowskim, Proboszcz Parafii ks. Prałat Jacek Wojtkowski, była Burmistrz
Krystyna Lewańska, Zbigniew Kędziora, sponsorzy oraz działkowcy z rodzinami.
Następnie głos zabierali zaproszeni goście, składając życzenia i gratulacje Zarządowi ROD oraz wszystkim działkowcom,
spełnienia wszystkich planów i zamierzeń, satysfakcji z wykonywanych prac ogrodniczych, a także aktywnego wypoczynku
w swoich małych ogródkach.

Kolejnym ważnym punktem Dnia Działkowca było wręczenie
odznaczeń najlepszym działkowcom. Najwyższym odznaczeniem
Polskiego Związku Działkowców zostali odznaczeni: Mieczysław
Brzózka, Krzysztof Kuszilek, Stanisław Mudryk, Edmund Piórkowski, Jan Zieliński. Złotą Odznaką „Zasłużony działkowiec” zostało
uhonorowanych 11 działkowców, srebrną – 17, a brązową 9 działkowców. Wyróżniono 15 działkowców dyplomami i nagrodami za
duży wkład pracy na rzecz ogrodu, 12 działkowców otrzymało nagrody rzeczowe i dyplomy za estetyczne utrzymanie działki. Prezes
Jan Zieliński podziękował osobom, które pomogły zbierać podpisy
pod projekt Uchwały Obywatelskiej o Ogrodach Działkowych.
Podczas obchodów odbył się również konkurs na najładniejsze owoce i warzywa wyhodowane przez działkowców. Komisja
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pod przewodnictwem Pani Poseł Elżbiety Gelert wyróżniła 3 okazałe owoce, warzywa. Oceniła również prace dzieci, biorących
udział w zorganizowanym konkursie plastycznym „Mój rodzin-

ny Ogród”. Komisja wysoko oceniła prace 18 dzieci, wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Tradycyjnie po oficjalnych uroczystościach płonęło ognisko,
serwowano wspaniałą grochówkę z kuchni polowej i gorące
kiełbaski. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy muzyce
na wolnym powietrzu do późnych godzin wieczornych.
Zaangażowanie działkowców w kultywowaniu tradycji
ogrodniczych powinno stanowić przykład dla wszystkich tych,
którym bliska jest troska o otaczającą nas przyrodę. Utrzymanie
pięknej działki lub ogrodu jest nie lada wyzwaniem połączonym
z fachową niezbędną wiedzą. Godziny spędzone w ogródkach
dają możliwość przebywania na świeżym powietrzu i obcowaniu z naturą. Ludzie, którzy żyją w symbiozie ze środowiskiem,
potrafią doceniać zasoby materialne i we właściwy sposób je
wykorzystywać.
Jolanta Kosicka

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny.
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski o dofinansowanie w ramach programu będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Braniewie, pl. Piłsudskiego 2 w terminie od 26 sierpnia 2013 r.
do dnia 30 września 2013 r.
Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.
pcprbraniewo.pl w zakładce POBIERANIE.
Więcej informacji na temat programu „Aktywny Samorząd”
można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.
pl oraz w siedzibie PCPR w Braniewie w pok. 104a lub pod numerem telefonu 55 644 29 55 wew. 201.

Powiat Braniewski przystąpił do realizacji „Aktywny Samorząd”,
którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu
społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Program jest
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie.
Program w 2013 r. obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację
społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
posiadanego samochodu,
• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
2. Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia
w społeczeństwie
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania,
• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
i oprogramowania.
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

tel. +48 55 244 06 60, fax +48 55 244 06 61
sekretariat@frombork.pl
www.frombork.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
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